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Տեղի Ունեցաւ Նախարարական
Յանձնաժողովի Երկրորդ
Վեթերանները
Կը Հեռանան,
Մինչ
Նիստը՝ Կառավարութեան Վարելիք Քաղաքականութեան
Լարուածութիւնը
Կը Մեղմանայ
Մասին Յայտարարութեան Համար

Պէյրութի կեդրոնական հատուածի իրավիճակը
Ուրբաթ երեկոյեան հանդարտեցաւ, երբ օրուան
ընթացքին բողոքի ելած վեթերանները սկսան
հեռանալ տարածքէն:
Ռիատ
ալ Սոլհի,
Նիժմէի եւ Նահատակաց
հրաԼիբանանի
Հանրապետութեան
վարչապետ
պարակներուն
վրայ
անվտանգութեան
ներկայուՍաատ Հարիրիի գլխաւորութեամբ տեղի ունեցաւ
թիւնը
աստիճանաբար
սկսաւ նուազիլ՝
մինչնիստը՝
անվընախարարական
յանձնաժողովի
2-րդ
տանգութեան
ուժերը
սկսան
բանալ
փակ
նորակազմ կառավարութեան վարելիք քաղաքաճանապարհները:
կանութեան մասին յայտարարութիւնը ամբողԱնվտանգութեան
պատասխանը եկաւ այն
ջացնելու
համար:
պահուն,
երբ Ուրբաթ
օր, օրէնսդիրներու
կողմէ
Ըստ տեղական
լրատուամիջոցներու՝
շաբաթա2019-ի
պետական
պիւտճէի
նախագիծի
քուէարվերջին կազմուած սոյն յանձնաժողովին անդամ
կութեան
պահուն, վեթերան
զինուորականները
10 նախարարները
պիտի քննարկեն
Ռուսիոյ
փորձեցին
փոթորկել
խորհրդարանը:
Դաշնութեան՝ 2018-ի Յուլիսին գաղթականներու
Երբ երեսփոխանները
սկսան
քուէարկել, յառավեթետունդարձը
իրականացնելու
նպատակով
րանները՝
չորրորդ
օրը
ըլլալով՝
բողոքի
ելան։
ջադրած նախաձեռնութիւնը վերստին կեանքի

Ð³ï³í³×³éª 1000 È.à. / 8 ¾ç

Անոնք կը բողոքէին առաջարկուող կրճատումներուն
դէմ։

Պասիլ Լքեց Ուաշինկթընի Խորհրդաժողովը,
Երբպաշտօնապէս
Խօսք Առաւ
Իսրայէլիիրենց
ԱԳ
նախարարներ
ստանձնեցին
Նախարարը
նոր պաշտօնները:

Լիբանանի
Ուրբաթ օր
Պաապտայիպատուիրակութիւնը
պալատին մէջ նախագահական
Ուաշինկթընի
մէջ
կայացած
խորհրդաժողովը
լքեց,
հարցերով նախարար Սալիմ Ժրեյսաթի ստանձնեց
երբ
խօսիլ
սկսաւ
Իսրայէլի
արտաքին
գործոց
իր նոր պաշտօնը իր իսկ նախորդէն՝ Փիեռ
նախարարը:
Ռաֆուլէն: Այս մասին հաղորդեց նախագահական
«The Daily Star»-ի
մօտ յայտնուած տեսանիւթը
տեղեկատուական
գրասենեակը:
ցոյց կու տայ Արտաքին գործոց նախարար
Ժըպրան
Պասիլը,
ԱՄՆ-իմաղթեց
մէջ Լիբանանի
դեսպան
Ռաֆուլ
յաջողութիւն
Ժրեյսաթիին՝
իր
Կապի
Իսսան
եւ
Լիբանանի
պատուիրակութեան
նոր առաքելութեան մէջ, մինչ նոր նախարարը
անդամները
ոտքի Ռաֆուլի
կ՝ելլեն ու
կը հեռանան,
երբ
բարձր գնահատեց
տարած
աշխատանքը
Իսրայէլ
Քանց
կը
սկսի
իր
ելոյթը:
պաշտօնավարութեան ամբողջ շրջանին:

կոչելու հնարաւորութիւնը՝ այս մէկը ընդրգկելով
Միջազգային
Èáõñ»ñ յայտարակառավարութեան
քաղաքականութեան
Աշխատանքի նախկին նախարար Մուհամմատ
րութեան մէջ:
Քապպարա ըսաւ, որ իր իրաւայաջորդը՝ Քամիլ
Պատժամիջոցներու
Պատճառով
Չինաստանը
ԱՄՆ-ին
Բողոքյաջողութիւն
Յայտնած
է
Նորակազմ կառավարութեան
վարելիք քաղաԱպու Սլեյմանը,
անտարակոյս
պիտի
քականութեան մասին յայտարարութիւնը պիտի արձանագրէ այս նոր պաշտօնին վրայ՝ շնորհիւ
Չինաստանի իշխանութիւնները Միացեալ Նա- պազրոյցի մը ընթացքին:- Մենք Ուաշինկթընէն կը
ընդգծէ շարք մը խնդիրներ՝ Հըզպալլայի զինա- տարիներու իր փորձառութեան, եւ պիտի
հանգներու կառավարութեան բողոք յղած են Չի- պահանջենք անյապաղ դադրեցնել նման սխալ
նոցը, Սուրիոյ Հանրապետութեան հետ յարաբե- ապացուցէ, որ այս նախարարութիւնը կ'աշխատի
նաստանի քանի մը ընկերութիւններու նկատմամբ գործողութիւնները, դրսեւորել յարգանք միւս պերութիւններու կարգաւորումը՝ Հըզպալլայի եւ անոր անխտիր բոլոր լիբանանցիներուն օգտին, ինչպէս
Ուաշինկթընի միակողմանի պատժամիջոցներուն տութիւններու օրինական իրաւունքներուն նկատդաշնակիցներուն պահանջով, աւելի քան 1 միլիոն կը հաղորդէ ազգային լրատուական գործակալուպատճառով՝ Իրանի հետ համագործակցութեան մամբ: Մենք արդէն Միացեալ Նահանգներուն յայսուրիացի գաղթականներու ապագան եւ ՍԻՏԸՐ թիւնը:
համար: 19 Յուլիսին այս մասին յայտարարած է տարարութիւն ըրած ենք այդ առիթով»:
խորհրդաժողովին կողմէ պահանջուած բարեփոՉԺՀ-ի (Չինաստանի ժողովրդական հանրապետուԴիւանագէտին խօսքով՝ պատժամիջոցները,
խումները՝ փրկելու համար երկրի տնտեսական
Տնտեսութեան եւ առեւտուրի նախարար Մանթեան) արտաքին գործոց նախարարութեան պաշ- որոնց միջոցով ամերիկեան կողմը կը փորձէ լուծել
վատթար վիճակը:
սուր Պթեյշ ընդգծեց, որ իր նպատակը պիտի ըլլայ
տօնական ներկայացուցիչ Կէն Շուանը։ Այս մասին իրանական
հիմնախնդիրը,
բացարձակապէս
ստեղծել արդիւնաւէտ տնտեսութիւն մը: Միաժակը տեղեկացնէ «Արմենփրես»-ը:
անարդիւնաւէտ են եւ չեն կրնար յանգեցնել տաՇարունակուեցաւ Նախարարական մանակ ան կոչ ուղղեց բոլոր քաղաքական գործիչ«Չինաստանը կտրականապէս դէմ է այլ երկիր- րածաշրջանին մէջ լարուածութեան նուազման,
Պաշտօններու Փոխանցումը
ներուն գործակցելու՝ դիմագրաւելու առկայ դժուաներու, ինչպէս Չինասանի նկատմամբ ԱՄՆ-ի միա- հաղորդած Է ԹԱՍՍ-ը:
Նախարարական պաշտօններու փոխանցումի րութիւնները
եւ
երաշխաւորելու
երկրի
կողմանի պատժամիջոցներուն,- նշած է ան ճեգործընթացին 2-րդ օրը ըլլալով՝ երէկ խումբ մը կայունութիւնն ու բարգաւաճումը:
¾ç 08

ՀՀ Կառավարութեան
Նիստը
ՀՀ-ի
ու Լիբանանի Հերթական
Միջեւ
Կը Կայանայ Մէկ
Օր Կանուխ
Տնտեսական
Կապերը
Աճի Ներուժ
Ունին. Հանդիպած Են Երկու
Երկիրներու Փոխվարչապետները

Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութեան հերթական նիստը տեղի կ'ունենայ Փետըրուար
ՄԱԿ-ի 6-ին:
Կայուն զարգացման հարցերով բարձր
Այս մասինքաղաքական
կը տեղեկացնեն
ՀՀ մասնակցելու
վարչապետի
մակարդակի
ժողովին
աշխատակազմի
տեղեկատուութեան
եւ հասանպատակով
Նիւ Եորք
գտնուող ՀՀ փոխվարչապետ
րակայնութեան
հետ
կապերու էվարչութենէն:
Տիգրան
Աւինեան
հանդիպած
Լիբանանի փոխՆիստը կը
մեկնարկէ
ժամը 11:00-ին:
վարչապետ
Ղասսան
Հասպանիի
հետ:
Ինչպէս «Արմենփրես»-ին տեղեկացուցած են
ՀՀ
Աւինեանի գրասենԱԺփոխվարչապետ
ՆախագահնՏիգրան
Ու Հայաստանի
Մէջ
եակէն, ողջունելով գործընկերը՝ Տիգրան Աւինեան
Ճափոնի
ԵնյարաբերուԵրկկողմ
ըսած
է, որ Դեսպանը
ՀայաստանիՔննարկած
եւ Լիբանանի
թիւնները
կը զարգանան
փոխադարձ վստահուԳործակցութեան
Հեռանկարները
թեան
եւ
բարեկամութեան
մթնոլորտի
մէջ: ՅաՀայաստանի Հանրապետութեան
Ազգային
ժոջողած
է
բարձր
մակարդակի
քաղաքական
ղովի նախագահ Արարատ Միրզոյեան Փետրուար
երկխօսութիւն
խթանել
5-ին ընդունածհաստատել,
է Հայաստանի
մէջ փոխշահաւէտ
Ճափոնի արհամագործակցութիւնը
միջազգային
կազմակերտակարգ եւ լիազօր դեսպան Ճուն Եամատան:
պութիւններու
մէջ
եւ
զարգացնել
մշակութային
ու
Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, ՀՀ Ազգային
գիտակրթական
կապերը:
ժողովի լրատուութեան եւ հանրութեան հետ կաԶրուցակիցները
էին,
առեւպերու
վարչութենէն համակարծիք
կը տեղեկացնեն,
թէ որ
Արարատ
տուրի
շրջանառութիւնը
երկիրներուն
միջեւ
զգալի
Միրզոյեան նշած է, որ դիւանագիտական յարաաճի
հնարաւորութիւններ
ունի իեւ
է մեծ
բերութիւններու
հաստատումէն
վերառկայ
Հայաստանի
ներուժ
փոխշահաւէտ
ներդրումներու
համար:
եւ Ճափոնի միջեւ կապերը կայուն եւ արագ կը
Փոխվարչապետ
Աւինեանմարմինի
առաջարկած
է գորզարգանան:
ՀՀ օրէնսդիր
ղեկավարի
ծարար
համաժողովներու
կազմակերպման,
գորխօսքով` 2010 թուականին Թոքիոյի եւ 2015 թուածարար
համայնքներու
կապերի
աշխուժացման
եւ
կանին Երեւանի մէջ դեսպանութիւններու բացումը
պատուիրակութիւններու
փոխայցելութիւններու
մինոր լիցք հաղորդած է երկկողմ կապերու ամրաջոցով
անհրաժեշտ հիմքեր ձեւաւորել Հայաստանպընդումին:
Լիբանան տնտեսական գործընկերութեան զարգացման
համար:
Այս ծիրէն
ներս՝ կողմերը
կարեւոր
Ազգային
ժողովի
նախագահը
անդրադարձած
համարած
են
տնտեսական
համագործակցութեան
է խորհրդարանական յարաբերութիւններու զարմիջկառավարական
յանձնաժողովի
գացումին եւ այդ առումով
նշած, որ այս երկրորդ
պահուն
նիստի
եւ
անոր
զուգահեռ
գործարար
կը ձեւաւորուի պատգամաւորականհամաժողովի
բարեկամաիրականացումը,
որ նոր
հեռանկարներ
պիտի
կան խումբ. նորընտիր
Ազգային
ժողովի բազմաթիւ
բանայ
համատեղ
նախագիծերու
եւ
տնտեսական
պատգամաւորներ հետաքրքրուած են Ճափոնի
կապերու
ընդլայնման համար:
հետ բարեկամութեամբ:
Տիգրան
Աւինեան նշած
է, որ իր
Հայաստանը
ՀՀ խորհրդարանի
ղեկավարը
երախտալիբանանեան
գործարարութեան
համար
կրնայ
գիտութիւնը յայտնած է Ճափոնի կառավարութեան
մուտք
ապահովել
դէպի
նոր
շուկաներ՝
շնորհիւ
զարգացումի աջակցութեան ծիրէն ներս տարբեր
մօտ
180 միլիոն բնակչութիւն
եւ 1,8 եռիլիոն
ԱՄՆ
բնագաւառներու
մէջ ցուցաբերած
օժանդակուտոլար
ՀՆԱ
(համախառն
ներքին
արդիւնք)
ունեցող
թեան եւ իրականացուած ծրագիրներուն համար:
Եւրասիական միութեան անդամակցութեան ու
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ՀՀ-ի ու Լիբանանի Միջեւ
Տնտեսական Կապերը Աճի
Ներուժ Ունին. Հանդիպած
Են Երկու Երկիրներու
Փոխվարչապետները
Եւրասիական միութիւն-Իրան ազատ առեւտուրի
գօտիի հաստատման:
Անդրադառնալով Լիբանանի հայ համայնքին՝
փոխվարչապետ Հասպանի ըսած է, որ համայնքը
աշխուժօրէն ներգրաւուած է երկրի հանրային
կեանքի տարբեր ոլորտներու մէջ եւ զգալի ներդրում
ունի Լիբանանի արձանագրած առաջընթացին
մէջ:
Տիգրան Աւինեան նշած է, որ լիբանանահայերը
կարեւոր կապող օղակ են երկու երկիրներուն միջեւ,
եւ շնորհակալութիւն յայտնած է Լիբանանի կառավարութեան՝ մեր հայրենակիցներու ազգային
ինքնութեան պահպանման համար լաւագոյն պայմաններ ապահովելու համար:
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Մինաս Աւետիսեան
(20 Յուլիս, 1928, Ջաջուռ, (Այժմ Շիրակի
Մարզ)-(23 Փետրուար, 1975, Երեւան)
Անուանի գեղանկարիչ։ 20-րդ դարու երկրորդ
կէսի հայ կերպարուեստի ամենակարկառուն
ներկայացուցիչներէն մէկը։
Մինասի հայրը՝ Կարապետը, մշեցի դարբին
էր, իսկ մայրը՝ Սոֆոն, կարսեցի քահանայի

Փաշինեան Հայոց Բանակը Կը Համարէ Այն Հիմնական Տեղը, Ուր
ՀՀ Քաղաքացին Յաղթելու Արուեստը Կը Սորվի
ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան՝ պաշտպանութեան նախարար Դաւիթ Տօնոյեանի եւ զինուած
ուժերու գլխաւոր շտաբի պետ Արտակ Դաւթեանի
ուղեկցութեամբ՝ այցելած է Արմաւիրի մարզի N
զօրամաս, հանդիպած սպաներու եւ ծառայողներու
հետ, իսկ հանդիպման աւարտին անձամբ փորձած
է զինուորներուն մատուցուող սնունդը: «Արմենփըրես»-ին այս մասին տեղեկացուցած են ՀՀ
վարչապետի աշխատակազմի տեղեկատուութեան
եւ հասարակայնութեան հետ կապերու վարչութենէն:
Կառավարութեան ղեկավարը նախ ծանօթացած
է զօրամասին մէջ իրականացուող շինարարական
աշխատանքներու ընթացքին, այնուհետեւ հանդիպած զինծառայողներուն:
Իր խօսքին մէջ ՀՀ վարչապետը կարեւոր
համարած է զինուորի, ընդհանրապէս, ծառայութեան անցնող զինուորի երկտարեայ ծառայութեան
կարեւորագոյն գործերէն մէկը ուսումնական զօրամաս մտնելն է, ուր ան կը սորվի զինուորական
գործ, կը ստանայ բազմաթիւ նոր գիտելիքներ, կը
սորվի նոր հմտութիւններ։
Փաշինեանի խօսքով՝ Հայոց բանակը այն
հիմնական տեղն է, ուր Հայաստանի Հանրապետութեան քաղաքացիներուն կը սորվեցնեն
յաղթելու արուեստը, յաղթելու հմտութիւնը:
դուստր էր: Պատանի հասակին ան տարուած է
Մարտիրոս Սարեանի արուեստով։ Առաջին
անգամ նկարիչի հետ ծանօթացած է 18 տարեկանին։ Մինասի գեղարուեստական զարգացման
գործին մէջ մեծ ազդեցութիւն ունեցած են
հայկական մանրանկարչութիւնը եւ իտալական
վերածնունդի նկարչութիւնը։
Գեղագիտական կրթութիւնը նկարիչը ստացած է Փանոս Թերլեմեզեանի անուան գեղարւեստի ուսումնարանի մէջ (1947-1952)։ Մէկ տարի
ետք պետական գեղարուեստա-թատերական
հիմնարկի մէջ, 1953 թուականին տեղափոխուած
է Լենինկրատի Իլիա Ռեբինի անուան Գեղանկարչութեան, քանդակագործութեան եւ ճարտարապետութեան հիմնարկ, ուր ուսանած է Ա. Զայցեւի
եւ Լ. Խուտեակովի արուեստանոցի մէջ։ Աւարտած
է 1960 թուականին ու վերադարձած Երեւան։
Աւարտական աշխատանքի ղեկավարը եղած է
Պորիս Եոհանսոնը։
Մինասը ստեղծած է հայկական գիւղաշխարհը
արտացոլող համադրումներ, բնանկարներ, ինչպէս նաեւ դիմանկարներ, որմանկարներ։ Մինասի ստեղծագործութիւնները իւրայատուկ են իրենց
գունային հակադրութիւններով, որոնք կ’արտայայտեն լուսաւոր, քնարական տրամադրութիւններ,
երբեմն՝ ողբերգական շեշտերով։ Անդրադարձած
է նկարչութեան բոլոր ոլորտներուն՝ գեղանկարչութիւն, կրաֆիք, որմանկարչութիւն, բեմանկարչութիւն եւ այլն։ Յայտնի նկարներէն մի քանի
հատը կը վերաբերին հայ ժողովուրդի անցեալին՝
յատկապէս 1915 թուականի հայկական ջարդերուն, որոնցմէ մազապուրծ եղած են նաեւ նկարիչի
ծնողները։ Այդ ժամանակաշրջանին կը պատկանին 1965-1967 թուականներուն ստեղծուած
«Ճանապարհ. ծնողներուս յիշողութիւնները»,
«Տէր-Զօրի ճանապարհին» (1964 թ) կտաւները։
1962 թուականին մասնակցած է «Հինգի
ցուցահանդէսին» (Լաւինիա Բաժբէուկ-Մելիքեան,
Ալեքսանդր Գրիգորեան, Արփենիկ Ղափանցեան

«Համոզուած եմ, որ ձեզմէ իւրաքանչիւրի մէջ
կայ յաղթողի տաղանդը եւ զինուած ուժերը պէտք է
կրնան օգնել ձեզի, որպէսզի ձեր մէջ այդ տաղանդը
բացայայտուի»,- ըսած է ան:
Վարչապետի խօսքով Հայաստանի բանակը
պէտք է ըլլայ տարածաշրջանի ամենամարտունակ
բանակը, որուն համար անիկա պէտք է ըլլայ
տարածաշրջանի ամենազարգացած բանակը:

¾ç 06
եւ Հենրիկ Սիրաւեան)։ Եղած է ՍՍՀՄ նկարիչներու
միութեան անդամ։
1964 թուականին Մինասը ամուսնացած է
նկարչուհի Գայեանէ Մամաճանեանի հետ։ 1966
թուականին ծնած է անոնց անդրանիկ զաւակը՝
Արմանը։ 1969 թուականին՝ Նարեկը, որ նոյնպէս
նկարիչ է։
1968 թուականին առաջին անգամ նկարահանուած է ֆիլմի մէջ, որ կը կոչուէր «Հայկական
հողի գոյնը» (Միքայէլ Վարդանեն)։
1968 թուականին արժանացած է ՀՍՍՀ վաստակաւոր նկարիչի կոչման։
1970 թուականին Մոսկուայի «Սովետսկի խուտոժնիկ» հրատարակչութիւնը հրապարակած է
Հենրիկ Իգիթեանի «Մինաս Աւետիսեան» մենագրութիւնը։
Մինասի հասուն ստեղծագործական կեանքը
տեւած է 15 տարի՝ 1960–1975 թուականներուն,
որուն ընթացքին նկարիչը ստեղծած է մօտ հինգ
հարիւր մեծ ու փոքր կտաւ, մօտաւորապէս նոյնքան գծանկար, քսան մեծածաւալ որմնանկար,
մէկ տասնեակէ աւելի պալէի ու թատերական ձեւաւորումներ։
1972 թուականի Յունուար 1-ի լոյս 2-ի գիշերը
հրդեհ բռնկուած է նկարչիի արուեստանոցին մէջ,
եւ այրած են այնտեղ հաւաքուած բոլոր գործերը,
նաեւ Փարիզի մէջ կազմակերպուելիք անհատական ցուցահանդէսի համար հաւաքած աշխատանքները (մօտ 300 աշխատանք, որմէ 120–ը՝
գեղանկարներ), անձնական արխիւը (նամակներ
եւ այլն)։
1975 Փետրուար 16-ին Մինասը Երեւանի մէջ
մեքենայի արկածի պատճառով մտաւ հիւանդանոց, մէկ շաբաթ անց մահացաւ։ Անոր մահուան
հանգամանքները մինչ օրս կը մնան ամբողջութեամբ չպարզուած։
Մինաս Աւետիսեանի կիսանդրին Երեւանի
Քանաքեռ-Զեյթուն համայնքի՝ Մինաս Աւետիսեանի անուան զբօսայգիին մէջ։
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«Մենք Պետականակիր Ազգ Ենք Առայժմ Աւելի Խօսքով, Քան Թէ՝ Գործով»
Հարցազրոյց Դոկտ. Անդրանիկ Տագէսեանի Հետ

Զրոյցը վարեց՝ ԿԱՐԻՆԷ ՌԱՖԱՅԷԼԵԱՆ
Մայիս 30-31-ին Պէյրութի Հայկազեան համալսարանի մէջ, հայկական սփիւռքի ուսումնասիրութեան կեդրոնի նախաձեռնութեամբ եւ
Գալուստ Կիւլպէնկեան հիմնադրամի հայկական
համայնքներու բաժնի աջակցութեամբ, կայացաւ
«Յունաստանի եւ Կիպրոսի հայերը» խորագրով
երկօրեայ գիտաժողով, որուն կը մասնակցէին հայ
եւ օտար 29 մասնագէտ Հայաստանէն, Լիբանանէն,
Յունաստանէն, Կիպրոսէն, Սուրիայէն, Միացեալ
Թագաւորութենէն, Ֆրանսայէն, ԱՄՆ-էն:
Մենք զրոյցի հրաւիրած ենք գիտաժողովի
կազմակերպիչ, Հայկազեան համալսարանի հայկական սփիւռքի ուսումնասիրութեան կեդրոնի
տնօրէն, «Հայկազեան հայագիտական հանդէս»
տարեգիրքի պատասխանատու խմբագիր, դոկտոր
Անդրանիկ Տագեսեանը:

- Պարո՛ն Տագէսեան, հայկական սփիւռքի
անհաշիւ հիմնախնդիրները լուսարձակելու նպատակին հետամուտ են Հայկազեան համալսարանի հայկական սփիւռքի ուսումնասիրութեան
կեդրոնի՝ պարբերաբար կազմակերպուող գիտաժողովները: Ին՞չ աշխատանք իրականացուած
է մինչ օրս, եւ ի՞նչ նոր նախաձեռնութիւններ կը
սպասուին յառաջիկային:
- Հայկազեան Համալսարանի Հայկական
Սփիւռքի ուսումնասիրութեան կեդրոնը հիմնուած է
2012 Յունուարին: Կեդրոնը կը նպատակադրէ
լուսարձակի տակ առնել յետեղեռնի միջինարեւելեան հայօճախներու պատմութիւնը, խթանել այդ
մասին համապատասխան ուսումնասիրութիւններու
կատարումը, գիտական նիւթի յառաջացումը, այդ
նիւթերով հետաքրքրութեան ծաւալումը, արխիւային նիւթերու մէկտեղումը, համապատասխան
աղբիւրներու եւ նիւթերու քարտիսագրումը, հետազօտողներու աշխատանքային եւ հաղորդակցական ցանցի յառաջացումը եւն: Կեդրոնը կը
միտի այդ հայօճախներուն պատմութիւնը համապատասխան որակով համարկելու Սփիւռքի համապատմութեան, միաժամանակ՝ իւրաքանչիւր
հայօճախի պատմութիւնը համարկելու տուեալ

երկրի պատմութեան:
Այս ելակէտով, մենք կազմակերպեցինք գիտաժողովներու շարք մը: Գործակցութեամբ ՀՀ սփիւռքի նախարարութեան եւ Երեւանի պետական համալսարանի, 5-7 Սեպտեմբեր 2011ին կազմակերպեցինք
«Հայաստանի Հանրապետութիւն-Սփիւռք գործակցութիւն. երէկ, այսօր, վաղը», 13-14 Մարտ 2013ին,
Երեւանի պետական համալսարանի գործակցութեամբ՝ «Հայկական ինքնութեան խնդիրները 21րդ
դարուն» (որուն երկրորդ յանգրուանը կայացաւ
Երեւանի մէջ 17-19 Հոկտեմբեր 2013ին), իսկ 15-17
Մայիս 2013ին՝ «Հայկական անդրսահմանային
տարածականութիւնը եւ արդի հաղորդակցական
միջոցները» գիտաժողովները:
Այնուհետեւ, լծուեցանք Միջին Արեւելքի հայօճախներուն հարիւրամեայ կենսագործունէութեան
նուիրուած ամէնամեայ գիտաժողովներուն. 14-16
Մայիս 2014ին՝ «Լիբանանի հայերը (Բ.)», 24-27
Մայիս 2015ին՝ «Սուրիոյ հայերը», 22-24 Մայիս
2016-ին՝ «Յորդանանի հայերը», 29-31 Մայիս 2017ին՝ «Իրաքի հայերը», 12-13 Ապրիլ եւ 29-30 Մայիս
2018-ին՝ «Եգիպտոսի, Սուտանի եւ Եթովպիոյ հայերը», 30-31 Մայիս 2019ին՝ «Կիպրոսի եւ Յունաստանի հայերը» գիտաժողվները: Նաեւ խորհրդաժողով մը՝ «Հայ կնոջ դերին ծիրն ու հզօրացումը»
վերնագրով, 28 Ապրիլ 2017ին:
- «Յունաստանի եւ Կիպրոսի հայերը» թեմայով գիտաժողովին անձամբ մասնակցելուս
պարագան թոյլ կու տայ որոշ չափով ինքզինքս
ներսի մարդ զգալ եւ անդրադառնալ երկօրեայ
քննարկումներու ընթացքին հնչած անհանգստութիւններուն: Այս առումով կ’ուզեմ գիտնալ
Ձեր կարծիքը այն հարցի վերաբերեալ, զոր կը
հնչեցնէին մասնակիցներէն շատերը. ո՞րն է
օտարութեան մէջ հայը հայ պահելու բանաձեւը,
արդեօ՞ք հայրենադարձութիւնը այս խնդիրի
լաւագոյն լուծումը չէ:
- Հայրենադարձութիւնը՝ իր բոլոր դրականութեամբ հանդերձ, չի լուծեր «արտասահմանի մէջ
հայը հայ պահելու» առաջարկուած յառաջադրանքը:
Անիկա կ՚առաջադրէ արտասահմանի մէջ հայու
վերացումը, որ ոչ միայն իրատեսական չէ, այլեւ
հայկական շահերուն չի նպաստեր եւ աւելին՝
համաշխարհային ընկերային միտումներուն հակառակ կը նաւարկէ:
Ինչ կը վերաբերի «արտասահմանի մէջ հայը
հայ պահելու» գաղափարին, ապա ասիկա ալ անիրատեսական կը գտնեմ. այսօր գրեթէ անգտանելի
է 100 տոկոսանի մէկ ինքնութեամբ անհատ:
Սփիւռքի հայը այսօր քիչ մը հայ է, քիչ մը իր
ծննդավայրին ժողովուրդին կը պատկանի, քիչ մը
իր աշխատանքային երկրին ժողովուրդին կը
պատկանի, քիչ մը իր մասնագիտութեան հաւաքականութեան կը պատկանի, քիչ մը իր նախասիրած
հետաքրքրութեան խումբին կը պատկանի: Այսօր
ամէն անհատ աւելի քան մէկ ինքնութիւն ունի,
փոփոխուուող ինքնութիւններու հաւաքածոյ մըն է
մարդ արարածը այսօր, իսկ վաղը կրնայ այդ
հաւաքածոյին բաղադրիչներուն համեմատութիւնը
փոխուիլ: Նկատի առնենք, որ առօրէական եւ
կենցաղային ու աշխատանքային ինքնութիւնները
տակաւ աւելի գերակշիռ կը դառնան աւանդական
ինքնութիւններէն: Այլ խօսքով, իմ այսօրուան
ինքնութեանս զօրաւոր մէկ շերտը կը կ'ազմէ ա՛յն,
ինչին ես կ՚առնչուիմ, ինչը ես կը սիրեմ, ինչը ես
կ՚որդեգրեմ:

Մեր ճիգը պիտի ըլլայ արտասահմանի հայուն
ինքնութեան բաղադրիչին մէջ հայու, հայկականութեան մասնաբաժինը վառ ու կենսունակ պահել,
զինք կարելի առաւելագոյնս առնչելով հայկականութեան, իրեն սիրցնելով հայկականութիւնը:
Իսկ ատիկա կարելի է ընել արտասահմանցի
հայուն համար հայն ու հայկականութիւնը հրապուրիչ դարձնելով: Շեշտեմ՝ հայն ու հայկականութիւնը հրապուրիչ դարձնելու մեծագոյն առարկայական կարողականութիւնը ունին Հայաստանի եւ
Արցախի Հանրապետութիւնները իրենց ազգային
մշակութային ու ժողովրդագրական անփոխարինելի շտեմարաններով:
- Գիտաժողովի ընթացքին բազմիցս կարեւորւեցաւ մասնակիցներու եւ կազմակերպիչներու
գիտական ջանքը գործնական արդիւնքի վերածելու անհրաժեշտութիւնը: Կը տեսնէ՞ք նման հնարաւորութիւն:
- Վերջին տարիներուն ինծի համար առաւել
ծանր մտահոգութիւն է հետեւեալը. ամէն տարի, եւ
յարատեւ, հայ եւ ոչ-հայ միտքը հայագիտական
հսկայ չմշակուած հումք եւ գիտութիւն «կ'արտադրէ՛»:
Հարց է, թէ այս բերքը անմիջականօրէն առաւելագոյնս կ՚օգտագործուի՞ յօգուտ հայ իրականութեան,
կը վերածուի՞ հայկական յառաջընթացին աւելի
սատարող ուժանիւթի: Այս առումով, դժբախտաբար,
մենք ռազմավարական թերացումի մէջ ենք: Իսկ
հնարաւորութիւ՞ն՝ անշուշտ: Իւրաքանչիւր ինքզինք
յարգող ազգ-պետութիւն, որ գործնապէս կը
յաւակնի (եւ ոչ միայն խօսքով կը հռետորաբանէ),
թէ կը ձգտի ապահովել իր ապագան, պարտի
ռազմագիտական այս յոյժ էական խնդրին համապատասխան պատասխանատուութեամբ մօտենալ: Մենք պետականակիր ազգ ենք առայժմ աւելի
խօսքով, քան թէ՝ գործով: Իսկ մեր պատմութիւնն
ու պատմական փորձը մեզի ուրիշ դաս մը տուած են:
www.irates.am
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Սփիւռքահայ Կեանք
Ֆրանսայի Կաթողիկէ Հայոց Մայր Տաճարը Վերանորոգուեցաւ

Յատուկ Եւ Հանդիսաւոր Արարողութիւն
Սուրբ Խաչ Մայր Տաճարին Մէջ
Յունիս 27-էն 30 , ֆրանսայի մայրաքաղաք
Փարիզի կեդրոնական թաղերէն մէկուն մէջ
գտնուող կաթողիկէ Հայոց Սուրբ Խաչ մայր
տաճարը իր դռները վերաբացաւ աւելի քան
տարի մը տեւած վերանորոգման լուրջ
աշխատանքներէ ետք։
Բացման պաշտօնական արարողութիւնը
տեղի ունեցաւ Յունիս 27-ին, նախագահութեամբ՝ Փարիզի քաղաքապետուհի Անն Հի-

Ապրիլ 2018էն մինչեւ Յունիս 2019՝ շուրջ 14
ամիս տեւած վերանորոգման աշխատանքներէ
ետք Ֆրանսայի Կաթողիկէ Հայոց Ս. Խաչ տաճարը
վերագտաւ իր փայլքն ու շքեղութիւնը։
1.2 միլիոն եւրօ արժած գործողութիւնը տրամադրուեցաւ Փարիզի քաղաքապետարանին եւ
Կաթողիկէ եկեղեցւոյ 1978-ին հիմնուած ընկերակցութեան կողմէ։ Այս վերջինը հովանաւորած է
ծրագիրը 500 հազար եւրօ յատկացումով։

Հինգշաբթի, 27 Յունիսին, յատուկ արարողութեամբ մը վերանորոգուած տաճարին բացումը
կատարուեցաւ։ Հաւատացեալներու խուռներամ
բազմութիւն մը համախմբուած էր սրբատեղիին
կամարներուն տակ։ Յայտարարուած ճիշդ ժամուն
եկեղեցի մուտք գործեցին պաշտօնական հիւրերը՝
Փարիզի քաղաքապետ Անն Իտալկոյի առաջնորդութեամբ, մինչ Հայաստանէն ժամանած երգչախումբը թափօրին կ՚ընկերանար Կոմիտասի «Շողեր ջան»ի երգեցողութեամբ։ Ներկայ էին Փարիզ
3-րդի թաղապետ Փիէռ Էտընպաում, Հայ Եկեղեցւոյ
երեք յարանուանութեանց՝ Կաթողիկէ, Առաքելական եւ Աւետարանական առաջնորդները, յաջորդաբար՝ Հայր Եղիա Եպս. Եղիայեան Գերապայծառը, Տ. Վահան Եպիսկոպոս Յովհաննէսեան եւ
վերապատուելիներ՝ Ժոէլ Միքայէլեան, Ռընէ եւ
Ժիլպէռ Լեւոնեան, ինչպէս նաեւ թեմի անդրանիկ
առաջնորդ Տ. Նորվան Արք. Զաքարեան, Ժոզէֆ

Վրդ. Քէլէկեան, Լիբանանէն Հայր Գէորգ Եպս.
Ասատուրեան, բոլորին կողմէ սիրուած քոյր Արուսեակը,- որ արժանացաւ ներկաներու յոտնկայս
ծափահարութիւններուն,- Ֆրանսայի մօտ Հայաստանի դեսպան Յասմիկ Տոլմաճեան, Արցախի
Հանրապետութեան ներկայացուցիչ Յովհաննէս
Գէորգեան, հայկական կազմակերպութեանց ներկայացուցիչներ եւ կրօնական ու քաղաքական
պաշտօնատար այլ անձնաւորութիւններ։ Ներկաներուն մէջ էին մայր տաճարին վերանորոգման
մասնակից բարերարներ՝ Տէր եւ Տիկ. Արա եւ Սիլվա
Ահարոնեանները իրենց ընտանիքով: Նշենք, որ
այս առիթով Պէյրութէն յատուկ հոն ժամանած էին
բարերարին ընտանեկան պարագաներէն՝ Թէքէեան Մշակութային Միութեան Հիմնադիրներու
Մարմնի ատենապետ եւ Լիբանանի Խորհրհրդարանին մէջ ՌԱԿի նախկին երեսփոխան ընկ.
Յակոբ Գասարճեան եւ իր կողակիցը՝ Տիկին Անին:

Եղիայեան Գերապայծառին բարի գալուստի
մաղթանքէն ետք՝ ներկայացուց բարենորոգման
աշխատանքներուն ընթացքը, եկեղեցւոյ պատմականը, Հայ Կաթողիկէ համայնքին գործունէութիւնը։
Ան շնորհակալութեան խօսք ուղղեց բոլոր ծանօթ
եւ անծանօթ նուիրատուներուն։ Հոս անմիջապէս
նշենք, թէ կիրակի, 30 Յունիսի, ժամը 11-ին, նոյն
տաճարին մէջ հոգեհանգստեան պաշտօն կա-

Տիար Արա Ահարոնեան

Փարիզի քաղաքապետուհի
Անն Հիտալկօ

տալկոյի եւ ներկայութեամբ՝ քաղաքական,
դիւանագիտական, կրօնական բազմաթիւ
անձնաւորութեանց, ինչպէս նաեւ անոր վերանորոգումը հովանաւորած բարերարին ու
անոր ընտանիքի անդամներուն: Շաբաթ, Յունիս 29-ին կատարուեցաւ մայր տաճարին
օրհնութիւնը, իսկ Կիրակի, Յունիս 30-ին հոն
մատուցուեցաւ հանդիսաւոր պատարագ, ինչպէս նաեւ հոգեհանգստեան կարգ՝ բարերարներու ընտանիքներու յիշատակին։
տարուեցաւ նուիրատուներու եւ հովանաւորներու
ընտանիքներու յիշատակին։
Այնուհետեւ ելոյթներ ունեցան եւ բարեկարգման
ծրագրի իրագործման մասին արտայայտուեցան
Փարիզ 3-րդի թաղապետը, սոյն ծրագիրը հովանաւորող տիար Արա Ահարոնեան եւ հուսկ՝ Փարիզի քաղաքապետը։
Պաշտօնական խօսքերէն ետք՝ խորանին առջեւ
տեղ գրաւեց Հայաստանի Հայ Կաթողիկէ Աստուածամօր եկեղեցւոյ քառասուն հոգինոց իգական
երգչախումբը՝ խմբավար Ռոպերթ Մլքէեանի ղեկավարութեամբ։

2005-ին քոյր Արուսեակի ջանքերով հիմնուած
աղջնակներու երգեցիկ խումբը իր հրաշալի կատարողութեամբ անմոռանալի պահեր պարգեւեց
ունկնդիրներուն։ Արդարեւ հայրենի հողին վրայ
ծաղկող արուեստն ու մշակոյթը «ուրիշ համ ունի»...։
Հնչեցին Կոմիտասի ստեղծագործութիւններէն՝
«Շողեր ջան», «Կալերի ճամբին կեցայ», «Աղջի
անունդ Շուշան», «Հօյ իմ նազանի եարը», «Կաքաւի
երգ», «Հովն անոյշ», «Պուճուր աղջիկ սեւաւոր»...։
Երգչախումբը յայտագրի երկրորդ բաժնով նոյնքան
խոր ապրումներով մեկնաբանեց Շուպերթի, Լուսիկեանի, Այվազեանի, Տըպիւսիի, Ֆոռէի, Օֆենպախի, Սմբատեանի, Յովհաննիսեանի... յօրինումները։ Յայտնենք, թէ երգչախումբը Շաբաթ, 29
Յունիսի յետմիջօրէին ալ ելոյթ ունեցաւ տաճարին
մէջ՝ յաւարտ կրօնական արարողութեան եւ
օրհնութեան։ Նոյն ձեռնարկին Կաթողիկէ հայոց Ս.
Խաչ եկեղեցւոյ պատուոյ շքանշանով պարգեւատրուեցաւ բարերար Արա Ահարոնեան։
Հանդիսութեան աւարտին եկեղեցւոյ յարակից
սրահին մէջ հիւրասիրուեցան ներկաները։
Կարեւոր է այստեղ նշել, որ այս յատուկ առիթով
հրատարակուած է նաեւ երեսուն էջերէ կազմուած
պատկերազարդ գրքոյկ մը՝ «Renaissance d’un
trésor du patrimoine : La Cathédrale Sainte-Croix des
Arméniens Catholiques» խորագրով։
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Սփիւռքահայ Կեանք
Ֆրանսայի Կաթողիկէ Հայոց Մայր Տաճարը Վերանորոգուեցաւ

Յատուկ Եւ Հանդիսաւոր Արարողութիւն
Սուրբ Խաչ Մայր Տաճարին Մէջ

եւ թոյլ տուաւ տաճարը վերականգնել իր բովանդակ
շքեղութեամբ: Կամարները, կոնքի, խորանի եւ
խորանին ետեւի ուղղահայեաց մակերեսները
մաքրուեցան եւ ներդաշնակութեամբ ծեփուեցան:

¾ç 04

Պատմական Ակնարկ
Տաճարը նախ կը կոչուէր՝ Սուրբ
ՅովհաննէսՍուրբ Խաչ (Saint Jean-Sainte Croix)։
Երբ 1986-ին Յովհաննէս Պօղոս Բ. Պապը
կաթողիկէ Հայոց եկզարքութիւնը կը վերածէ
Սուրբ Խաչ թեմի, կը ստանայ «Փարիզի Սուրբ
Խաչ տաճար» անունը:
Փարիզի պատմական Մարէ թաղամասի սրտին
գտնուող կաթողիկէ Հայոց Սուրբ Խաչ տաճարը կը
հանդիսանայ թաղամասի ճարտարապետական
գոհարներէն մէկը: Այս տաճարի ծագումը կ՚երկարի
մինչեւ 17-րդ դարու սկիզբը: 1622-ին դրամատէր
Գլօտ Շառլօ ձեռնամուխ կ՚ըլլայ վանքի մը կառուցման, որ Կապուչին միաբաններուն թոյլ պիտի տար
կատարել կամաւոր հրշէջի իրենց դերը:
Յաջորդ տարի կը կառուցուի վանական համալիրի Անարատ Յղութեան մատուռը: 1970-ին երբ
հայ կաթողիկէ համայնքը Փարիզի մէջ կը փնտռէ
ծխական եկեղեցի մը, կարդինալ Մարթի, որ այն
ատեն Փարիզի արքեպիսկոպոսն էր, անոր տրամադրութեան տակ կը դնէ այս եկեղեցին: Ան նախ
կը կոչուի Սուրբ Յովհաննէս-Սուրբ Խաչ (Saint JeanSainte Croix), սակայն երբ 1986-ին Յովհաննէս
Պօղոս Բ. Պապը կաթողիկէ Հայոց եկզարքութիւնը
կը վերածէ Սուրբ Խաչ թեմի, ան կը ստանայ
«Փարիզի Սուրբ Խաչ տաճար» անունը:
Արուեստի բազմաթիւ գործերը, յարդարական
առարկաները, ներքին զարդերն ու մեծ երփնապակիները կը կազմեն տաճարին հարստութիւնը:
Կ՚առանձնանայ տպաւորիչ խորանը իր հարթաքանդակներով, որոնք կը կոչուին Քրիստոս,
Էմաիւսի ուխտաւորները, Չորս աւետարանիչները,
կերտուած՝ 1905-ին։ Խորանի երկու կողքերուն
տեղ գրաւած են ուշագրաւ երկու արձաններ` «Ասիզեցի Սուրբ Փրանկիսկոս՝ հմայուած», որ գործն է
Վերածննդեան շրջանի ֆրանսացի մեծագոյն
քանդակագործներէն Ժերմէն Փիլոնի եւ «Սուրբ
Դիոնեսիոս», քանդակուած՝ Մառսի եղբայրներուն
կողմէ։ Եկեղեցւոյ պատերը կը զարդարեն ԺԷ.-ԺԹ.
դարերէն կտաւներ, ինչպէս՝ Հիւկ Թարավէլի՝ «Նոյի
զոհաբերութիւնը՝ տապանէն ելքին»-ը (1783),
«Խաչելութիւն»-ը (ԺԷ. դար), «Սուրբ Թերեզայի հաղորդութիւնը» (ԺԷ. դար), Քրիսթոֆ-Թոմա Տըժորժի«Քրիստոսը՝ սիւնին»-ը (1822), Պերնար Կայոյի
«Ասիզեցի Սուրբ Փրանկիսկոս՝ Իննովկենտիոս Գ.
պապին առջեւ»-ը (1827), Արի Շեֆերի «Սուրբ Լուդովիկոս կ՚այցելէ ժանտախտահարներուն»-ը (1822),
Լորտոնի «Ասիզեցի Սուրբ Փրանկիսկոսը կ՚առաջնորդեն Եգիպտոսի սուլթանին առջեւ»-ը (1822): Այս
գործերը շրջապատուած են գեղեցիկ զանազան այլ
իրերով, ինչպէս՝ կաղնիէ ոսկեզօծ տախտակապատւածքներով, փորագիր սիրուն նստարաններով, ԺԷ.
եւ Ժը. դարերու մկրտարաններով, բայց նաեւ
Վիքթոր Պալթարի կերտած ամպիոնով ու գաւիթով
եւ վերջապէս՝ կամարաձեւ կոնքը լուսաւորուած՝
ութ երփնապակիներով, գործ՝ Էմիլ Հիրշի (ԺԹ.
դար): Այս բոլոր գործերն ալ կը դասուին պատմական յուշարձաններու շարքին:

Նմանապէս, Փառք ու Գողգոթայ յարդարանքները
վերանորոգուեցան եւ վերագտան իրենց երբեմնի
փայլքը։

Սուրբ Խաչ տաճարի վերականգնումը

Վերանորոգման անհրաժեշտ աշխատանքներու
ցանկը 2014 Յուլիսին պատրաստեցին պատմական
ժառանգութեան մասնագէտ ճարտարապետեր
Ալէն-Շառլ Փեռօ եւ Ֆլոռան Ռիշար։ Անոնք, նախկին
նկարներու եւ լուսանկարներու օգնութեամբ եւ
որմնանկարներու խորաչափական հետազօտութիւններով հաստատեցին վերականգնման ծրագիրը: Հոգեւոր եւ աշխարհիկ արուեստի գործերու
պահպանման կառոյցի (COARC) կատարած հետազօտութիւնները թոյլ տուին աւելի լաւ հասկնալ
երփնապակիներու եւ վերանորոգութեան կարօտ
միւս մասերու եւ բաղադրիչներու ստեղծագործման
ձեւերը:

Հոս կ՚արժէ նշել, որ ԺԹ. դարու աշխատանքներէն ի վեր եկեղեցւոյ մէջ նշանակալի ոչ մէկ
փոփոխութիւն կատարուած է: Հետեւաբար, մայր
տաճարը կը գտնուէր ցաւալի վիճակի մէջ: Եկեղեցին յառաջացեալ աստիճանի մրոտած էր, ինչ որ
բնականաբար իր բացասական ազդեցութիւնը
ունեցած էր երփնապակիներու եւ գեղանկարներու
վրայ ալ: Պատերու եւ կամարներու նկարները
նոյնպէս գէշ վիճակի մէջ էին: Իսկ խորանին ետեւի
կողմերը ակներեւ էին խոնաւութեան գործած աւերները, տանիքէն՝ անձրեւի ջուրերու ներթափանցման
հետեւանքով:
2018-ի սկիզբը սկսաւ վերականգնման լայնածաւալ ծրագիրը: Շինարարութիւնը տեւեց 14 ամիս

Վերականգնման դերակատարները

Փարիզի քաղաքապետարանի եւ մեկենասի՝
վերանորոգութեանց ծրագիրը կը փորձէր համատեղել յուշարձանի պատմական բնոյթի պահպանութիւնը եւ գործածականութիւնը Ֆրանսայի կաթողիկէ Հայոց թեմի Փարիզի Սուրբ Խաչ առաջնորդարանի
մշակութային եւ կրօնական կեանքին մէջ, առաջնորդութիւն՝ զոր կը գլխաւորէ Հայր Եղիա եպիսկ.
Եղիայեան: Ֆրանսայի կաթողիկէ Հայոց Սուրբ
Խաչ առաջնորդութեան ընկերակցութիւնը, որ
ստեղծուած է 1978-ին, Փարիզի քաղաքապետարանին հետ մասնակցեցաւ վերականգնման աշխատանքներուն, 2016 Յուլիս 11-ին ստորագրուած
մեկենասութեան համաձայնա-գրի ստորագրումէն
ետք։ Վերանորոգման կարեւոր հովանաւորողները
եղան Տէր եւ Տիկ. Արա եւ Սիլվա Ահարոնեանները:
Փարիզի
քաղաքապետարանը
ստանձնեց
վերանորոգման աշխատանքներու ղեկավարումը:
Անն Հիտալկոյի նախաձեռնած՝ հոգեւոր ժառանգութեան վերականգնման ծրագրի ծիրին մէջ, Մշակութային գործոց տնօրէնութիւնը:
Օգտագործուած աղբիւրներ՝
www.paris.fr
www.leparisien.fr
www.la-croix.com
www.narthex.fr
www.norharatch.com
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Բարձրացնել Մամուլի Մակարդակը
ԱՐԱ ԳՈՉՈՒՆԵԱՆ
Անթիլիասի մէջ կազմակերպուած Հայ մամլոյ
համահայկական համաժողովի օրակարգը բաւական ծանրաբեռնուած էր։ Համահայկական հարթութեան խնդիրներու առընթեր, միասնական
մթնոլորտի մէջ շօշափուեցան նաեւ այն հարցերը,
որոնք Հայաստանի կամ սփիւռքի լրատուամիջոցներու առանձնայատկութիւններուն հետ կապ
ունին։ Առաջին հայեացքով սա գուցէ խնդրայարոյց
կրնար համարուիլ արդիւնաբերութեան տեսակէտէ,
սակայն փոխադարձ ճանաչողութեան, իրարու
իրականութեան հաղորդ դառնալուն տեսակէտէ
օգտակար էր։
Մեր կարծիքով կան հիմնական երեք ուղղութիւններ, որոնց վրայ ծանրանալով կարելի է յառաջ
տանիլ համագործակցութիւնը։ Ինչպէս Արամ Ա.
Կաթողիկոս համագումարի ընթացքին ալ ընդգծեց,
համագործակցութիւնը խորքին մէջ վերացական
յղացք մըն է եւ անոր յստակութիւնը կախում ունի
երկխօսութենէ։ Հետեւաբար, այս եւ նման համագումարները կարեւոր են երկխօսութեան հարթակ դառնալու իմաստով։ Բայց եւ այնպէս, ժամանակն է նաեւ աւելի շօշափելի արդիւնքներ
ակնկալելու, որովհետեւ արդէն շուրջ քսան տարիէ
ի վեր կը կազմակերպուին նման ձեւաչափով հաւաքներ։ Ատենը հասած է աւելի շօշափելի արդիւնքներ պահանջելու։
Համագումարի մեր ելոյթին ժամանակ ալ
փորձեցինք անդրադառնալ, որ համագործակցութեան մը, նո՛ր որակով համագործակցութեան մը
հասնելու համար անհրաժեշտ է հայկական լրատւամիջոցները պատկերացնել որպէս աշխարհատարած ցանց մը։ Եւ այդ ցանցէն ակնկալուածը
քաղելու, անոր մէջ մասնագիտական զօրակցութիւն
մը ունենալու համար պէտք է առաջնահերթօրէն
կեդրոնանալ զուտ բնագաւառի վերաբերեալ
խնդիրներուն վրայ։ Բնականաբար, մամուլը մէջ
մէջի է քաղաքականութեան հետ, ինչպէս ընդելուզւած է նաեւ այլ ոլորտներու հետ։ Մամուլի խնդիրները
չեն կրնար դիտարկուիլ քաղաքականութենէ անկախ
կամ անոր համագործակցութեան հեռանկարները
չեն կրնար ուրուագծուիլ քաղաքական ազդեցութիւններէ բոլորովին զերծ։ Հետեւաբար, մամլոյ
գործիչներու օրակարգէն բոլորովին դուրս չի
կրնար ըլլալ քաղաքականութիւնը։ Յամենայնդէպս,

նման ձեւաչափով բոլոր հաւաքներուն ժամանակ
քաղաքականութիւնը այնպիսի խտութիւնով մը կը
խօսուի, որ մամուլի բուն խնդիրներու քննարկումը
կը մնայ շուքի տակ։ Համաժողովներու ընթացքին
մասնակից լրագրողները եւ կազմակերպիչները
հաշուի պէտք է առնեն էական պարագայ մը։
Լրագրողներու առաքելութիւնն է հետեւիլ քաղաքականութեան, սակայն, իրենք, վերջին հաշուով,
քաղաքականութիւն որոշող դերի մէջ չեն։ Ուստի,
պէտք է ապահովել, որ անոնք կարենան շատ աւելի
ծանրանալ այն խնդիրներուն վրայ, որոնք ուղղակիօրէն կախում ունին իրենցմէ։ Մինչդեռ, քաղաքականութեան ընթացքը ուղղակիօրէն կախում չունի
լրագրողներէն։
Կայ նաեւ ուրիշ էական հանգամանք մը։ Քաղաքական հարցերու պարագային հայկական լրատւամիջոցներու ցանցէն ակնկալուած օգուտը քաղելու համար անյետաձգելի հրամայական մըն է
անոր արհեստավարժութեան մակարդակի բարձրացումը։
Հայկական լրատուամիջոցներու ցանցը այժմու իր
ներուժով եւ հնարաւորութիւններով բաւական
հեռու կը մնայ այդպիսի դեր մը խաղալէ։ Ուստի,
քաղաքական տեսակէտէ առաջնահերթ խնդիրներու շուրջ այդ մեծ սպասումները կրնան հայկական լրասփիւռները հասցնել՝ լրատուամիջոցի եւ
քարոզչամիջոցի միջեւ մոլորուելու վտանգին, ինչ
որ կրնայ նոյնիսկ հակառակ ազդեցութիւն ստեղծել։
Նման համաժողովները թէեւ պէտք է ատենատեն նախատեսուին ընդլայնուած կազմով, սակայն պէտք չէ մոռնալ, որ հաւաքներու գործնականութիւնը կախում կրնայ ունենալ՝ իրերանման
լրատուամիջոցներու կամ հրատարակութիւններու
որոշ չափով տարանչատումէն։ Շատ աւելի տրամաբանական է, որ օրաթերթերը, հեռուստակայանները, ձայնասփիւռի կայանները եւ լրատուութեան
կայքէջերը առանձին խմբաւորումի մը մէջ համագործակցութիւն որոնեն՝ իրենց պարբերականութեան հասարակաց յայտարարին վրայ։ Այլապէս,
լրատուամիջոցներու գործունէութեան պարբերականութենէ անկախ պատկերացումը կամ հաւասարեցումը կ՚ամլացնէ գործակցութեան հորիզոնները, ինչ որ առկայ է ներկայիս։
Նոյն սկզբունքով գործակցութեան եւ համակարգման մթնոլորտ պէտք է ստեղծուի ոչ-հայերէն
հայկական լրատուամիջոցներու պարագային՝ նոյնպէս պարբերականութեան հասարակաց յայտարա-

րին վրայ։ Տակաւին կ՚արժէ խօսիլ նաեւ միջազգային
մամուլի աշխատակից բազում հայ լրագրողները
այսպիսի գործընթացի մը ներգրաւելու շուրջ։
Այս բոլորին հիման վրայ է, որ կրնայ ստեղծուիլ
իրատես համագործակցութիւն մը, որու տրամաբանութիւնը պիտի ենթադրէ նաեւ մեր երէկ
թուարկած հիմնական երեք առաջնահերթութիւնները։ Այսինքն իսկապէս աշխատող լրագրողներու
ցանց մը կրնայ ստեղծուիլ, մասնագէտներու կարիքը կրնայ դիմագրաւուիլ եւ լիարժէք լրատւամիջոցները կրնան աւելի կատարելագործուիլ ու
կենսունակ դառնալ։ Նոյն ամբողջին մէջ տակաւին
կարելի է խօսիլ գովազդի միասնական հարթակ մը
ձեւաւորելու հնարաւորութեան եւ մարդուժի պատրաստութեան շուրջ։
Ընդհանրացած բանաձեւումով՝ այսօրուան
աշխարհը կ՚ապրի հաղորդակցութեան դարը։ Այս
միջավայրը մեծ մարտահրաւէրներ կը բերէ հայկական զանգուածային լրատուութեան միջոցներուն։ Այդ մարտահրաւէրները անուղղակիօրէն
կապ ունին նաեւ Հայաստանի եւ համայն հայութեան ճակատագրին հետ։ Ուստի, յաւակնոտ նպատակներու հասնելու համար պէտք է ընել՝ ցայսօր
կատարուածներէն դուրս, աւելի տարբեր բաներ։
Պէտք է մտածել առնելու մասին այնպիսի քայլեր,
որոնք հայկական զանգուածային լրատուութեան
միջոցներու որակն ու դիմագիծը պիտի փոխեն եւ
անոնց միջոցաւ կամ ազդեցութեամբ ձեւաւորուելիք
հանրային կարծիքով նոր հորիզոններ պիտի
բացուին հայութեան հաւաքական մտքին առջեւ։
«Ժամանակ»/Պոլիս

Ð³Ûñ»ÝÇ Èáõñ»ñ
¾ç 02

Հայաստանի եւ Վրաստանի Խորհրդարաններու Նախագահները
Վերահաստատած Են Շփումներու Աշխուժացման Փափաքը
ՀՀ Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ
Միրզոյեան Ուաշինկթընի մէջ աշխատանքային
ճաշ ունեցած է Վրաստանի խորհրդարանի իր
գործընկեր Արչիլ Դալագվաձէի հետ: «Արմենփըրէս»-ի տեղեկութիւններով՝ այս մասին նշուած է
Ազգային ժողովի պաշտօնական կայքին մէջ:
Կողմերը՝ քննարկման ընթացքին՝ մեծ կարեւորութիւն տուած են երկու խորհրդարաններու
դերին հայ-վրացական յարաբերութիւններուն մէջ
եւ վերահաստատած խորհրդարանականներուն
միջեւ պաշտօնական եւ ոչ պաշտօնական շփումներու աշխուժացման պատրաստակամութիւնը:

Յուլիս 21-23-ին Կարգ Մը
Մարզերու Մէջ Ջերմաստիճանը
Պիտի Բարձրանայ Մինչեւ +42
Յուլիս 21-23-ին Իրաքի տարածքէն արեւադարձային տաք օդային հոսանքներու ներթափանցման
պատճառով օդի ջերմաստիճանը Երեւանի, Արարատի եւ Արմաւիրի մարզերուն, Սիւնիքի հովտային
գօտիին մէջ ցերեկուան ժամերուն ( ժամը 16:0018:00) պիտի հասնի +40...+42 աստիճանի: Այս
մասին facebook-ի իր էջին մէջ գրած է ՀՀ ԱԻՆ
օդերեւութաբանական ծառայութեան պետ Գագիկ
Սուրէնեան:
«Տեղումներու բացակայութեան եւ սպասուող
բարձր ջերմաստիճանին պատճառով յառաջիկայ
5 օրերուն հանրապետութեան հովտային եւ նախալեռնային գօտիին մէջ կը ստեղծուի նաեւ բարձր
կարգի հրդեհավտանգ իրավիճակ»,-գրած է ան:
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Սփիւռքահայ Կեանք

ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ
«Գիտեմ գաղտնիք մ՚ահաւոր.Այս Աստուածն է սուտ
Աստուած
Մ՚որ խաբած է մարդը միշտ, եւ
մարդը զինք է խաբած…»
եւ անոր շարունակութեան մէջ՝
«Պիտի մեռնի՛ այս Աստուած
այս մարդուն հետ
գիրկընդխառն,
Որ բուն Աստուածն՝ աքսորուած
սրտէն, մտքէն իր զաւկին՝
Վերադառնայ ու կազմէ նորէն
անոր նոր հոգին»։
Իսկ մա՞րդը...
«Պիտի մեռնի մարդը այս հրճուանքս է մեծ թէեւ դառն Իր գործերովը բոլոր,
ու պիտի նոր մարդը ծնի
Բանաստեղծի մը թերեւս
երգէն սիրոյ, ցասումի…»։

¾ç 05

ՆԿԱՐ - ԼՈՒՐ

Ֆրանսայի Կաթողիկէ Հայոց Մայր Տաճարը Վերանորոգուեցաւ

Յատուկ Եւ Հանդիսաւոր Արարողութիւն
Սուրբ Խաչ Մայր Տաճարին Մէջ

Վահան Թէքէեան
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ՍԱՐԳԻՍ ՀԱՄԱԼՊԱՇԵԱՆ
(1956)
«Յուլիսին»
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Հռոմի Պապը Առաջին Անգամ Կ'այցելէ
Թրամփ Չի Մտածեր Թուրքիոյ Դէմ Պատժամիջոցներ
Արաբական Թերակղզի
Կիրառելու Ուղղութեամբ
ԱՄՆ նախագահ Տոնալտ Թրամփ յայտարարած է, որ այս պահուն չի
մտածեր Թուրքիոյ դէմ պատժամիջոցներ կիրառելու մասին՝ Թուրքիոյ
ռուսական Ս-400 զենիթահրթիռային ՀՕՊ համակարգեր գնելու համար: Այս
մասին կը հաղորդէ «Արմենփրես»-ը՝ վկայակոչելով գերմանական «Deutsche
Welle» լրատուամիջոցը:
«Թուրքիոյ դէմ պատժամիջոցներ կիրառելու ուղղութեամբ դեռ չեմ մտածեր:
Կը քննարկենք, կը գնահատենք իրավիճակը: Շատ դժուար իրավիճակ մը
ստեղծուած է: Պէտք է տեսնենք՝ ինչպէս պիտի ազատինք այս վիճակէն»,նշած է Թրամփ:

Հայկազեան Համալսարանը
Սիրով կը հրաւիրէ ձեզ ներկայ գտնուելու
Օսմանեան խորհրդարանի մեպուս
Յակոբ Պապիկեանի Ատանայի Կոտորածին
նուիրուած տեղեկագրին
անգլերէն թարգմանութեան՝

The Adana Massacres

Շրջանային Èáõñ»ñ

Հռոմի Ֆրանչիսկոս պապը Փետրուար 3-ին եռօրեայ առաքելական
ուղեւորութեան մեկնած է Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններ. ան կ'ըլլայ
Սուրիոյ
Հանրապետութեան Մուֆթին
Հռոմէակաթոլիկ եկեղեցւոյ առաջին հովուապետը, որ կ'այցելէ Արաբական
Երախտագիտութիւն
Յայտնած
է ՀՀ Մարդասիրական
թերակղզի, կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը՝
վկայակոչելով
«ՌԻԱ նովոսթի»-ն։
Ապու
Տապի
մեկնելէ
մէկ
ժամ
առաջ,
Վատիկանի
Առաքելութեան Գործունէութեան Համար մէջ կիրակնօրեայ
աւանդական քարոզի ժամանակ ան ԱՄԷ իր այցը համարած է «կարճ, բայց
ՀՀ Արտաքին
Գործոց Այնուհետեւ
Նախարարութեան
լրատուութեան
եւ Թուիթըրի
հանրային
կարեւոր
ճամբորդութիւն»։
Հռոմի Ֆրանչիսկոս
պապը
դիւանագիտութեան
կը հաղորդէ,
որ Հալէպի
ՀՀ գլխաւոր
իր էջին վրայ գրած է.վարչութիւնը
«Կը մեկնիմ Արաբական
Միացեալ
Էմիրութիւններ։
Այդ
հիւպատոսութիւնը
Յուլիս
18-ին
կազմակերպած
է Սուրիոյ
հանրապետութեան
երկիրը կ'ուղեւորուիմ
որպէս
եղբայր,
որպէսզի միասին
գրենք
երկխօսութեան
մուֆթի՝
Ահմատ
Պատրըտտին
Հասունիարահետներով։
գլխաւորած պատուիրակութեան
էջ մը եւՇէյխ
միասին
անցնինք
խաղաղութեան
Աղօթեցէ՛ք ինծի
այցելութիւնը
Հալէպի
մէջ
տեղակայուած
հայկական
մարդասիրական
համար»։
առաքելութեան
խումբի
կեդրոն:
Այցը պիտի տեւէ
մինչեւ
Փետրուար 5՝ Ապու Տապիի թագաժառանգ, Շեյխ
Հանդիպման
Ահմատ
Պատըրտտին
Հասունպապը
խօսածկըէ
Մուհամմատ
պինընթացքին
Զայետ ԱլՄուֆթի
Նահիանի
հրաւէրով։
Այցին Հռոմի
սուրիահայ
համայնքի առանձնայատուկ
դերին մասին`
դիտել տալով,
որ
մասնակցի «Մարդկային
եղբայրութիւն» միջազգային
միջկրօնական
հանդիհայերը
եղած
են
եւ
կը
մնան
սուրիական
ընկերութեան
անբաժանելի
մասնիկը:
պումին։
Ահմատ Պատըրտտին Հասուն անդրադարձած է Սուրիոյ մշակոյթի, գիտութեան
եւ կրթութեան
ոլորտներէն
ներս հայերուն
մեծ աւանդին`
Ուքրանիոյ
ԿԸՅ-ն
Նախագահի
28ունեցած
Թեկնածու
շեշտելով այն հանգամանքը, որ Ցեղասպանութենէն փրկուած հայերը ոչ
Գրանցած Է
միայն փրկութեան ափ գտան Սուրիոյ մէջ, այլեւ, որպէս նշան մեծ
երախտագիտութեան, ամբողջութեամբ լծուեցան Սուրիոյ շէնացման եւ
բարգաւաճման գործին` բարեկամութեան կամուրջներ հաստատելով երկու
եղբայրական երկիրներու` Սուրիոյ եւ Հայաստանի միջեւ:
ՀՀ մարդասիրական առաքելութեան խումբի գործունէութեան առնչութեամբ
Սուրիոյ Մուֆթին Հայաստանի Հանրապետութեան իշխանութիւններուն եւ
ժողովուրդին սուրիական իշխանութիւններու երախտագիտութիւնն ու շնորհակալական խօսք ուղղեց, միեւնոյն ատեն շեշտելով, որ խումբի մարդասիրական աշխատանքները թէ՛ առողջապահութեան, թէ՛ մարդասիրական
ականազերծման ոլորտներու մէջ Սուրիոյ ժողովուրդին մեծ համակրանքին եւ
բարձր գնահատանքին արժանացած են:
Հալէպի ՀՀ գլխաւոր հիւպատոսը իր կարգին ըսած է, որ սուրիական
ճգնաժամի ընթացքին Դամասկոսի եւ Հալէպի մէջ գործող Հայաստանի
դիւանագիտական ներկայացուցչութիւնները աշխատած են մեծ թափով`
հաւասարապէս
դառնալով
Սուրիոյ ժողովուրդին
պատերազմի
Արդէն 74 հոգիբաժնեկից
փաստաթուղթեր
ներկայացուցած
է Ուքրանիոյ կեդրոնական
հետեւանքով
կրած
զրկանքներուն
ու
դառնութիւններուն:
ընտրական յանձնաժողովին՝ երկրի նախագահի թեկնածու Հայաստանի
գրանցուելու
կառավարութեան
եւ ժողովուրդին
համար, որմէ 28-ն գրանցուած
է, իսկանունով
միւս 28-իմարդասիրական
թեկնածութիւնը՝ օգնութիւններ
ոչ, ինչպէս կը
ուղարկուած
են Սուրիոյ բարեկամ
ժողովուրդին
իբրեւնովոսթի»-ին,
բարոյական պարտքի
հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը՝
վկայակոչելով
«ՌԻԱ
ԿԸՅ-էն
դրսեւորում:
յայտնած է ուքրանական «Փրիամոյ» հետուստաալիքի թղթակիցը։
Շնորհակալութիւն
յայտնելով
Մուֆթի Ահմատ
Պատըրտտին
Հասունի
«Ընդամէնը գրանցուած
է 28 թեկնածու։
22 թեկնածու
մերժում ստացած
է:
կեդրոն
այցելութեան,
ինչպէս
նաեւ
բարձր
գնահատանքին
եւ
վստահութեան
Ընդհանուր առմամբ, փաստաթուղթեր յանձնած է 74 հոգի»,- տեղեկացուցած
համար`
ՀՀ գլխաւոր հիւպատոսութեան մարդասիրական առաքելութեան
է թղթակիցը։
խումբի
Արկատի
Տօնոյեան դիտել համար
տուած է,փաստաթուղթեր
որ մեր հայրեԵրէկ՝ներկայացուցիչ
Փետրուար 3-ը,
ԿԸՅ թեկնածուներուն
նակիցներուն
նկատմամբ
ցուցաբերուած
մեծ
մարդասիրութիւնը
չէ մոռցուած
յանձնելու վերջին օրն էր։
համասփիւռ
հայ
ժողովուրդին
կողմէ,
իսկ
խումբին
գործունէութիւնը
Ուքրանիոյ մէջ նախագահական ընտրութիւնները տեղի պիտի ունենան
Հայաստանի
աջակցութիւնն
է պատերազմի
մէջ գտնուող
Մարտ 31-ին։ Հանրապետութեան
Նախընտրական արշաւը
սկսած է Դեկտեմբեր
31-ին։
Սուրիոյ՝
Սուրիոյընկերաբանական
ժողովուրդին հոգերը
մեղմացնելու
եւ կարիքաւոր
քաղաքա«Ռեյթինկ»
խումբի
հարցախոյզին
տուեալներով՝
ցիներուն
բժշկական
անվճար
ծառայութիւններ
տրամադրելու։
թեկնածուներուն միջեւ վարկանիշի յառաջատարը Վլատիմիր Զելենսքին է,
Պատուիրակութեան
այցելած
են խումբի կեցութեան
վայրը,
որուն
կ'աջակցի 19.0%-ըանդամները
այն մարդոց,
որ կողմնորոշուած
են եւ մտադիր
են
հանդիպում
ունեցածտեղը
են հայ
մասնագէտներու հետ
եւ իրենց
գոհունակութիւնը
քուէարկել։ Երկրորդ
«Պաթքիվշչինա»-յի
առաջնորդ
Եուլիա
Թիմոշէնքօն
յայտնած
մարդասիրական
առաքելութեան
ներկայացուցիչներուն:
է (18.2%), են
երրորդը՝
գործող նախագահ
Փետրօխումբի
Փորոշէնքօն
(15.1%)։
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P.O.BOX 11-617 Beirut-Lebanon

ԳԻՐՔԻ ՇՆՈՐՀԱՆԴԷՍԻՆ
Խօսք կ'առնեն`

Վեր. Դոկտ. Փօլ Հայտօսթեան
Դոկտ. Ա. Կիւրեղեան (Տեղեկագրին թարգմանութեան,
յառաջաբանի, յաւելուածի, ծանօթագրութեան հեղինակ)
Դոկտ. Անդրանիկ Տագէսեան
Երկուշաբթի, 4 Փետրուար 2019, կ.ե. ժամը 4:00ին,
Հայկազեան Համալսարանի Տէրեան Հայագիտական Գրադարան

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ
Տոքթ. Անդրանիկ Սարգիս Տէմիրճեանի մահուան քառասունքին
առիթով, Կիրակի 21 Յուլիս 2019ին հոգեհանգստեան պաշտօն
պիտի կատարուի նորաշէնի Ս. Վարդանանց եկեղեցուոյ մէջ,
յաւարտ Ս. Պատարագի:
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